
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/23/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 
מיליאן דאלארדיגע מערב ניו יארק געוואונער פון די   10גאווערנער האקול אנאנסירט דָאנקירק אלץ 

  צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו -זעקסטע רונדע פון די שטאט
  

דאונטאון אויפלעבונג אינוועסטירונגען זענען א קריטישע טייל פון דער סטעיטס פולשטענדיגע  ;
   עקאנאמישע אנטוויקלונג און קאמיוניטי וואקסונג סטראטעגיע

  
סטעיט צו ארבעטן מיט איינוואוינער, קאמיוניטי פירער און פובליק בעאמטע צו אויפלעבן  

  דָאנקירק'ס שטאט צענטער
  
  

מיליאן דאלאר אין   10גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז דָאנקירק סיטי וועט באקומען 
- פינאנצירונג אלץ איינע פון די מערב ניו יארק ראיאן געווינער פון די זעקסטע רונדע פון די שטאט

(. פאר די  Downtown Revitalization Initiative, DRIצענטער )דאונטאון( אויפלעבונג אונטערנעמונג )
 10עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען צוגעטיילט  10, ווערט יעדע פון די סטעיט'ס DRI'טע רונדע פון 6

מיליאן דאלאר אין פארשפראכענע געלטער פון די סטעיט אין   100מיליאן דאלאר, מיט א סך הכל פון 
ערן זייערע עקאנאמיעס דורכן פינאנצירונג און אינוועסטירונגען צו העלפן קאמיוניטיס פארשטערק

 אויפפרישן זייערע שטאטישע געגנטער צו ווערן לעבהאפטע געגנטער.  
  

"מיר שרייבן א נייע קאפיטל פון געלעגנהייט און בליה פאר מערב ניו יארק, שטעלנדיג אלץ פריאריטעט  
ו וואוינען און באזוכן", אזעלכע אינוועסטירונגען וועלכע וועלן מאכן די ראיאן פאר א בעסערע פלאץ וואו צ

"די געלטער וועלן אינגאנצן איבערמאכן דָאנקירק דורכן אריינברענגען  האט גאווערנער האקול געזאגט. 
אין שוואונג די שטאט'ס וואסער ברעגעס, שאפן ארייננעמיגע האוזינג פאר די ארבעטסקראפט און  

ן פארזעצן צו אינוועסטירן אין מערב ניו  פארברייטערן עקאנאמישע אנטוויקלונג געלעגנהייטן. מיר וועל
יארק'ס אויפלעבונג באמיאונגען וועלכע וועלן העלפן ברענגען א באנייטע געפיהל פון האפענונג פאר  

 אירע קאמיוניטיס."  
  

דינט אלץ א באשטאנדטייל פון די סטעיט'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג ּפאליסי דורכן איבערמאכן  DRIדי 
צו ווערן ווירבלנדע צענטערן פון אקטיוויטעטן וועלכע ברענגען א הויכע קוואליטעט  שטאטישע געגנטער  

פון לעבן און ציהען צו ביזנעסער, דזשאבס און עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. אזוי ווי די 
פון   רונדן, יעדע אויסגעקליבענע קאמיוניטי וועט אנטוויקלען א סטרעטעגישן פלאן, DRIפארגאנגענע  

באזירטע פלאנירונג פראצעס וואס זאגט ארויס קלאר א וויזיע פארן אויפפרישן -ארויף, קאמיוניטי-אונטן
כאראקטאריסטישע פראיעקטן וואס האבן  פון דער דאונטאון און אידנטיפיצירן א ליסטע פון

סטירונגען. די  טראנספארמיטיווע פאטענציאל און אויסנוצן ווייטערדיגע פריוואטע און פובליק אינווע
פינאנצירונג צו אויסגעקליבענע פראיעקטן  DRIדעפארטמענט אוו סטעיט וועט דעמאלט צוטיילן פאר 

צו שטאנד ברענגען די קאמיוניטיס  וואס האבן די גרעסטע פאטענציאל אויפצולעבן די אויפפרישונג און
 וויזיע. 

  



   דָאנקירק 
דָאנקירק זוכט צו איינשפאנען איר פארבינדונג מיט לעיק ערי צו צוציהען נייע אינוועסטירונג,  

אריינברענגען איר וואסער ברעגע אין באנוץ און דינען אלץ א קאנאל פאר דאס איבערבויאונג פון איר  
רונגען וועט היסטארישע ביזנעס דיסטריקט. נייע אינוועסטירונג צוזאמען מיט פארגאנגענע אינוועסטי

שאפן א שטאנדהאפטיגע פלאץ צו קענען אויפלעבן און גיבן נייע נוצן פאר היסטארישע געביידעס אין די  
שטאט צענטער און צו אריינבויען נאך געביידעס אין צווישן צו גיבן וואוינונג געלעגנהייטן פאר מענטשן  

ארשטערקערן די שטאט'ס אייגנארטיגע  מיט פארשידענע איינקונפט שטאפלען. דָאנקירק'ס חזון איז צו פ
געפיהל מיט אן אמת'ע, אויטענטישע ערפארונג וואס וועט אויפטרייבן צוקונפטיגע וואוקס פון זיך אליין 

און שטיצן דעוועלאּפמענט וואס נעמט אריין פארשידענע סארטן מענטשן בשעת'ן ארומנעמען איר  
יט. דורך די חזון וועט דָאנקירק נאכקומען די שטארקע העריטעדזש און אפשטאמיגע פארשידנארטיגקי

באדערפענישן פון איר פארשידנארטיגע און שטארקע מעניופעקטשורינג באזע ווי אויך אירע צוקונפטיגע 
 פארמא ארבעטסגעבער.  -דיגיטאלע און נייע ביא

  
 Regional Economicדי מערב ניו יארק ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל )

Development Council  האט דורכגעפירט א גרונטליכע און פארמעסטנדע פראצעדור פון פארשלאגן )
אריינגעגעבן פון קאמיוניטיס איבער די גאנצע ראיאן, און זיי האבן אין באטראכט גענומען אלע  

 קריטעריאנען בעפארן רעקאמענדירן דָאנקירק אלץ איינע פון די נאמינירטע:  
 ט, מיט גוט אפגעצייכנטע גרעניצן;  דאונטאון איז קאמפאק •

דאונטאון קען אויסניצן אויף פריעריגע, אדער גורם זיין צוקונפדיגע פריוואטע און פובליק  •
    אינוועסטירונגען;

לעצטע אדער קומענדיגע פאסטן געוואוקס פון אינעווייניג, אדער לעבן אזא דאונטאון  •
יקלען און מאכן געוואוקס אנטוו-איבער  וואס קען צו ציען ארבעטער, שטיצן

   אויסהאלטעוודיג;

   דאונטאון איז אן אטראקטיווע און א וואוינארט קאמיוניטי פאר פילמיניגע באפעלקערונג;  •

די מוניציפאליטעטן כאפט זיך שוין ארום, אדער האט די מעגליכקייט צו באשאפן און   •
 יטעט פון לעבן; וואוינעוודיגקייט און קוואל איינפירן פאליסעס וואס פארמערט

די מוניציפאליטעט האט אנגעפירט אן אפענע און קרעפטיגע קאמיוניטי ארויסקומענדיג   •
פאראויסדיגע ליסטע פון פראיעקטן און  מיט א וויזיע פאר א דאונטאון אויפלעבונג מיט א

 איניציעטיווען; 

  פראצעס; און DRIדי מוניציפאליטעט האט דעם לאקאלע מעגליכקייט צו פירן דעם  •

די מוניציפאליטעט האט אידנטיפיצירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן וואס וועלן זיין   •
   פינאנצירונג. DRIדורכפיר מיט אן אינפוזיע פון  טערמיניקע-גרייט פאר קורץ

  
מיליאן דאלאר אין סטעיט פינאנצירונג און אינוועסטירונגען  10דָאנקירק איז צוגעטיילט געווארן 

טערמיניגע וואוקס  -יפצולעבן איר שטאטישע געגנט און שאפן נייע געלעגנהייטן פאר לאנגאו
נאכפאלגנדיג די לאקאלע פלאנירונג פראצעדור. דָאנקירק שליסן זיך אן מיט די קאמיוניטיס פון 

  דזשעימסטאון, אליען, לַאקּפארט, ניאגארא פָאלס בריק דיסטריקט, נארט טָאנעווַאנדע און באפעלאו'ס
 DRIפילמאר געגנט וועלכע זענען געווען מערב ניו יארק'ס געווינער אין די ערשטע פינף  -בראדוועי
 רונדעס.  

  
דָאנקירק וועט אנהויבן דעם פראצעדור פון אנטוויקלען א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן צו אויפלעבן 

מיליאן  10ירונג געלטער פון די דאלאר אין פלאנ 300,000איר שטאטישע צענטער מיט ביז אזויפיל ווי 
גרענט. א לאקאלע פלאנירונגס קאמיסיע, צוזאמענגעשטעלט פון שטאטישע   DRIדאלארדיגע  

פארטרעטער, כלל פירער, און אנדערע פאראינטערעסירטע פארטייען, וועלן אנפירן די ארבעט,  
אט־פלאנירער. דער  בייגעהאלפן דורך א מאנשאפט פון מומחים פון דעם פריוואטן סעקטאר און שט 

סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט אונטערזוכן ארטיגע אייגנשאפטן און געלעגנהייטן און 



אידענטיפיצירן עקאנאמישע אנטוויקלונג, טראנספארטאציע, הָאוזינג און קאמיוניטי פראיעקטן וועלכע 
אויפלעבונג און זענען גרייט אויף -רזענען אין איינקלאנג מיט יעדע קאמיוניטי׳ס בליק פאר דאונטאון ווידע

גרענט    DRIבאלד איינצופירן. דער סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וועט פירן די אינוועסטירונג פון 
פירן דער קאמיוניטי׳ס בליק פאר איר  -אויפלעבונג פראיעקטן וועלכע וועלן פאראויס-געלטער אין ווידער

מיליאן דאלערדיגע  10פארברייטערן אויף דער סטעיט׳ס  דאונטאון געגנט און קענען אויסניצן און
 . 2023זעקסטע רונדע וועט פארטיג זיין אין  DRI'sאינוועסטירונג. פלענער פאר דער 

  
צענטער  -"ניו יארק'ס שטאטסעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 
אויפשטייג פון שטאטישע צענטערן  -אויפלעבונג איניציאטיוו האט געברענגט א רעוואלוציע פאר א ווידער

און עס ווייזט נישט קיין סימנים פון פארשטייטערונג, און דָאנקירק איז די קומענדיגע שטאט אין די רייע  
די געלטער וועט דָאנקירק ארבעטן צו דעוולאּפען   צו בענעפיטירן פון דעם שעפערישן פראגראם. מיט

פראיעקטן וועלכע ברענגען די לעיק ערי ברעג צום באנוץ און עס פארבינדן צו די שטאט צענטער,  
טראנספארמירנדיג די געגנט צו ווערן א לעבעדיגע צענטער פון אקטיוויטעט פאר איינוואוינער און  

 האלטנדע עקאנאמישע וואוקס פאר פילע צוקונפטיגע דורות."  באזיכער צוגלייך און אויפטרייבנדיג אנ
  

און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט,   CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 
גרייכנד ווי איר אויסקוק אויף לעיק ערי, און דאס איז -"דָאנקירק'ס צוקונפט איז פונקט אזוי ווייט

לעצטיגע פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען וועלכע באשטעטיגן די   פעסטגעשטעלט געווארן דורך
מאכטפולע פאטענציאל פון אזא שטאט וואס ליגט אויפן ברעגע מיט א היסטארישע ביזנעס דיסטריקט.  

DRI   געלטער וועלן אונטערשטיצן די חזון דורכן פינאנצירן פראיעקטן וועלכע וועלן נאך מער אונטערהייבן
  אנטוויקלונג און טרייבן די לעבעדיגקייט פון די קאמיוניטי אויפן וואסער ברעג."   עקאנאמישע 

  
טשעיר, עריק רייק, האט געזאגט,  -מערב ניו יארק ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל קָאו

פראגראם טראנספארמירט אונזערע שטאטישע   DRIגעטריבענע -"ניו יארק סטעיט'ס קאמיוניטי
ווערן ווירבלנדע צענטערן, און עס דערפריידט אונז גאר צו זעהן דָאנקירק סיטי ווערנדיג   געגנטער צו

געוואונער. די שטאט וועט זיך יעצט נעמען צום ארבעט   DRIאנאנסירט אלץ מערב ניו יארק'ס לעצטע 
און   אויף א סטראטעגישע פלאן מיט די ציהל צו צוציהען אינוועסטירונג, אויפלעבן די וואסער ברעגע

איבערבויען די היסטארישע ביזנעס דיסטריקט. דָאנקירק האט א באגייסטערנדע צוקונפט, און מיר 
  קענען נישט ווארטן צו זעהן די שטאט עררייכנדיג איר פאטענציאל."

  
"דאס איז פריידיגע נייעס פאר דָאנקירק און  סטעיט סענאטאר דזשארדזש בארעלָאו האט געזאגט, 

צענטער אויפלעבונג איניציאטיוו גרענט  -מיליאן דאלארדיגע שטאט  10פאר גאנץ שעטַאקווע קאונטי. די 
וועט ערמעגליכן דָאנקירק צו ארבעטן אויף איר חזון צו זיין א טויער צו שעטַאקווע קאונטי און א  

און טוריזם. די אינוועסטירונג וועט ערמעגליכן דָאנקירק צו  דעסטינאציע פאר ביזנעס, אינדוסטריע  
איבערבויען איר וואסער ברעגע און ביזנעס דיסטריקט צו אויסנוצן די שטאט'ס היסטארישע פארבינדונג  
צו לעיק ערי. עס וועט אויספלאסטערן די וועג פאר פריוואטע אינוועסטירונג און עס וועט אויפטרייבן נייע 

טערמיניגע וואוקס אין דָאנקירק און די ארומיגע קאמיוניטיס. דָאנקירק איז איינס  -אר לאנגגעלעגהייטן פ
גרענט. דאס   DRIמיליאן דאלארדיגע   10קאמיוניטיס אריבער גאנץ ניו יארק צו באקומען א  10פון בלויז 

רָאוזעס און   איז עדות צו די חזון פון דָאנקירק סיטי און אירע בירגער. איך וויל גראטולירן מעיאר
באדאנקען גאווערנער האקול און ניו יארק סטעיט פארן אנערקענען די נויט צו שטיצן קאמיוניטיס אין  

מערב ניו יארק אזוי ווי זיי בויען זיך אויף פונדאסניי און בויען א לעכטיגערע צוקונפט פאר אונזערע  
  איינוואוינער." 

  
"גאווערנער האקול האט געברענגט פריידיגע נייעס צו  אסעמבלי מיטגליד ענדי גּודעל האט געזאגט, 

צענטער אויפלעבונג גרענט. די גרענט  -מיליאן דאלארדיגע שטאט  10דָאנקירק סיטי מיטן אנאנסירן א 
וועט זיין א געוואלדיגע בענעפיט ביים העלפן דָאנקירק אויפלעבן איר שטאט צענטער און אויפטרייבן  



לעגנהייטן וועלכע זענען געציהלט צו מאכן איר שטאטישע צענטער  טערמיניגע וואוקס און גע-לאנג
  שטערקער און מער ווירבלנד."

  
"דָאנקירק סיטי איז אזוי דאנקבאר פאר גאווערנער  דָאנקירק מעיאר ווילפרעד רָאוזעס האט געזאגט, 

ס שטאט צענטער.  קעטי האקול פאר די ניו יארק סטעיט אינוועסטירונג אין די אויפלעבונג פון דָאנקירק'
וועט צושטעלן געלטער צו אויסנוצן פאריגע אינוועסטירונגען אין אונזער לעיק ערי ברעג און צו   DRIדי 

 Centralאוועקשטעלן דָאנקירק אלץ ראיאנישע דעסטינאציע. מיר וועלן פארזעצן די אינוועסטירונג אויף 
Avenue  פאר גאווערנער האקול פארן גיבן פאר וואס וועט אפהילכן אריבער גאנץ דָאנקירק. א דאנק

  דָאנקירק די שטיצע פאר אונזער טראנספארמאטיווע חזון וואס וועט באמת אויסמאכן."
  

  צענטער אויפלעבונג אונטערנעמונג-איבער די שטאט
צו פארשנעלערן און   2016צענטער אויפלעבונג איניציאטיוו איז אוועקגעשטעלט געווארן אין - די שטאט
טערן די אויפלעבונג פון שטאטישע צענטערן און געגנטער אין אלע צען ראיאנען פון די סטעיט צו  פארבריי

דינען אלץ צענטערן פון אקטיוויטעט און טרייב קרעפטן פאר אינוועסטירונג. ווערנדיג אנגעפירט דורך די  
קאמיוניטי רינּועל   סטעיט דעּפארטמענט מיט הילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און

א פרעצענדענטלאזע און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס   DRIאיז די  — NYSERDAאון 
פארט צוזאם סטראטעגישע פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען  

טייל אינעם העלפן ניו פריינטליכע שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנד-געדיכטע, פיסגייער
פאנדעמיע, און אזוי  19-יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר עקאנאמיע נאך די ווירקונגען פון די קאוויד

אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק 
  טע קארן.טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין געוואנדן אויף פריווא

  
מיליאן צו אינוועסטירן  $600אין די ערשטע פינף יאר פון דער פראגראם האט דער סטעיט פארשפראכן 

דאונטאונס וואס זענען מוכשר אויף ווידער־אויפבליאונג, און פארמאגן די פאטענציאל צו ווערן  59אין 
ון וואוינונגס פארשידן־מיניגקייט,  מאגנעטן צוציען ווידער־אנטוויקלונג, ביזנעס, דזשאבס, עקאנאמישע א

ראיאנישע   10און געלעגנהייטן. אנטיילנעמענדע קאמיוניטיס ווערן נאמינירט דורך די סטעיט׳ס 
עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסילס באזירט אויף די דאונטאון׳ס פאטענציעל פאר טראנספארמאציע.  

ען א דאונטאון סטראטעגישע אינוועסטירונג מיליאן צו אנטוויקל $10יעדע קאמיוניטי ווערט געשאנקען 
פלאן און אדורכפירן וויכטיגע סטימולירטע פראיעקטן וואס פראגרעסירט די קאמיוניטיס וויזיע  

  אויפצולעבן און אויסניצן מער פריוואטע און פובליק אינוועסטירונגען.
  

  .דא  איז פארעפנטליכט DRIמער אינפארמאציע איבער די 
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